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Met veel liefde willen wij 

blijven denken aan 

Johanna Maria Josephina Koop 

echtgenote van 
Bemardus Antonius Poorthuis 

Zij werd op 20 maart 1924 in Losser 
geboren. Getekend met het kruis uit de 

ziekenzalving is zij in de stilte van de nacht, 
op 29 april 1997, overleden. 

Na de uitvaartviering in haar parochiekerk 
van de H. Maria Geboorte, hebben wij haar 
op 3 mei op ons kerkhof te rusten gelegd. 

Bijna twee jaar geleden werden de eerste te· 
kenen zichtbaar dat haar gezondheid achter
uit ging. 
Voordien was ze een geweldige vrouw. Groot 
van postuur, ze kon enorm hard werken, 
maar bovenal had ze ook een geweldig ka· 
rakter. We zijn samen zeer gelukkig geweest 
en de herinnering aan al die mooie jaren zul· 
len me de kracht geven om ook in haar geest 
verder te gaan. 

Ook voor anderen had ze een groot hart en 
niemand zal ooit tevergeefs een beroep op 
haar hebben gedaan. 
Ze was ook zeer aan Losser gehecht. Ze had 
geen enkele behoefte om ergens anders naar 
toe te gaan met vakantie, want elke dag 
moest ze de 'Oude Toren' kunnen zien. 
Groot was dan ook de schok toen twee jaar 
geleden haar gezondheid begon af te nemen. 
Al vrij snel werd een opname in het 
Verpleeghuis noodzakelijk. 
Ze was niet meer in huis, maar wiJ woonden 
wel heel dicht bij elkaar, zodat ik drie keer 
daags bij haar op bezoek kon gaan. 
Haar grote geloof zal ons kracht geven van 
haar afscheid te nemen zoals Zè dat zou ge· 
wild hebben: te mogen weten dat wij gescha· 
pen zijn om eeuwig te leven. 

Zij moge rusten in vrede. 

voor uw meeleven in de laatste jaren, voor 
uw aanwezigheid bij haar uitvaart en begrafe· 
nis ben ik u zeer dankbaar. 
Ik vertrouw erop dat ik op uw belangstelling 
mag blijven rekenen. 

B.A. Poorthuis 


